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Misi :

No

1

XII. Dinas Pekerjaan Umum
1. Meningkatkan Pelayanan Tata Ruang Kota dan Bangunan
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jaringan Jalan melalui Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan
3. Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman
4. Meningkatkan Manajemen dan administrasi Perkantoran
5. Meningkatkan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Sasaran

Mengembangkan infrastruktur
transportasi disertai dengan manajemen
yang handal dan terintegrasi

Indikator Kinerja Utama

Panjang jalan dilalui Roda 4 (Jalan
Nasional, Provinsi dan kota)

Penanggung jawab

Bidang Bina Marga

Sumber Data

Data pada Bidang

Keterangan

jumlah panjang jalan (km) dibagi jumlah
penduduk

2

Jalan Penghubung dari ibukota
Kecamatan ke kawasan pemukiman
penduduk (mimal dilalui roda 4)

jumlah kawasan pemukiman penduduk
yang belum dilalui kendaraan roda 4
dibagi jumlah seluruh kawasan
pemukiman penduduk dikali seratus
persen

3

Rasio Jaringan Irigasi

panjang saluran irigasi dibagi luas lahan
budidaya pertanian

4

Drainase dalam kondisi baik/
pembuangan aliran air tidak tersumbat

panjang drainase tersumbat pembuangan
aliran air (km) dibagi panjang seluruh
drainase kota dikali seratus persen

5

Mengembangkan perumahan dan
permukiman layak yang dilengkapi
dengan prasarana dan sarana dasar
umum

Rumah layak huni

Bidang Kimrung

Data pada Bidang

jumlah rumah layak huni dibagi jumlah
penduduk

6

Rasio permukiman layak huni

luas permukiman layak huni dibagi jumlah
penduduk

7

Rasio rumah layak huni

jumlah rumah layak huni dibagi jumlah
penduduk

8

Terwujudnya pemanfaatan ruang kota
yang tertib dan terkendali

Jumlah bangunan ber IMB

9

Meningkatkan kualitas dan kuantitas fisik
sarana bangunan pelayanan publik

Cakupan sarana prasarana perkantoran
Pemerintahan / SKPD yang baik

10

Meningkatnya pelayanan penanggulangan Tingkat response time unit terhadap
dan pencegahan bahaya kebakaran
kejadian kebakaran

Bidang Tata Ruang

Data pada Bidang

Jumlah bangunan ber IMB
jumlah sarana prasarana perkantoran
yang baik dibagi jumlah penduduk dikali
10.000

UPT Damkar

Data pada UPT

jumlah realisasi respon time unit sampai
dengan 15 menit dibagi jumlah seluruh
respon dalam satu tahun dikali 100%

11

Persentase fasilitasi kegiatan sosialisasi
pencegahan kebakaran

jumlah realisasi kegiatan sosialisasi
dibagi jumlah target kegiatan sosialisasi
dikali 100%

12

Masyarakat terlatih siaga kebakaran

jumlah masyarakat yang mengikuti latihan
dibagi jumlah rencana lima tahun dikali
100%

13

14

Terwujudnya lingkungan Rusunawa yang Tingkat ketersediaan sarana dan
tertib, aman dan nyaman
prasarana dasar Rusunawa

Cakupan pengamanan lingkungan
Rusunawa

UPT Rusunawa

Data pada UPT

jumlah realisasi jenis sarpras dasar dibagi
jumlah sarpras sesuai kebutuhan dikali
100%
jumlah personil pengamanan Rusunawa
yang ada dibagi jumlah personil sesuai
kebutuhan standar dikali 100%

